
 

Република Србија                                                                     

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број: ROP-LOZ-7242-LOC-1/2021 

Заводни број: 353-88/2020-V 

Датум: 12.04.2021. године 

Л о з н и ц а 
 

 
Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Града Лознице- 

Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, Лозница, чији је пуномоћник ЈП „Лозница Развој“ за издавање 

локацијских услова за изградњу атмосферске канализационе мреже на к.п. 5463, 5439, 5501/1, 11947/3, 8605, 

5352, 5295, 5319, 5268/1, 11919 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 68/19), Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист 

града Лозница'', број  3/2014 и 13/2018),  Планa генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист 

града Лознице", број 3/14 и 13/18), Планa детаљне регулације блока између Улица Вука Караџића, Учитељске, 

Жикице Јовановића и Трга Јована Цвијића у Лозници (''Службени лист града Лозница'', број 13/11 и 21/20),  Планa 

детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трга Јована Цвијића, Саве Ковачевића, 

реке Штире, М. Борисављевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници (''Службени лист града 

Лозница'', број 22/16), Планa детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, 

Гимназијске и реке Штире у Лозници (''Службени лист града Лозница'', број 19/19), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Града Лознице- Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, Лозница, чији је 

пуномоћник ЈП „Лозница Развој“ за издавање локацијских услова за изградњу атмосферске канализационе мреже на 

к.п. 5463, 5439, 5501/1, 11947/3, 8605, 5352, 5295, 5319, 5268/1, 11919 КО Лозница, због недостатака у 

достављеном Идејном решењу (ИДР). 

 
 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 
 

Подносилац захтева, Град Лозницa – Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, обратио се овом 

органу, преко пуномоћника ЈП „Лозница Развој“, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву 

закључка. 

 

На захтев овог Одељења за издавање водних услова, упућени електронским путем дана 24.03.2021. 

године, ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, Водопривредни центар „Сава – Дунав“, је у законом прописаном року 

одговорило следеће: 

ПРИЛОГ бр.10 (Посебни садржаји Идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно 

за објекте за који се прибављају Водни услови) који се налази у склопу Идејног решења, у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“, број 73/19), не садржи потребне 

податке о реципијенту атмосферских отпадних вода, реци Штири, а што се види у тачки бр.8 поменутог 

Прилога; 

 

Није достављена Хидролошка студија реке Штире у складу са Правилником о садржини и 

обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и 

садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. Гласник РС“, број 72/17 и 44/18-др.закон). 

Хидролошку анализу извршити за карактеристичне повратне периоде протицаја у домену великих, средњих 

и малих вода на бази прибављених потребних хидролошких и метеоролошких података од РХМЗ-а. На 

графичким прилозима потребно је означити урез мале, средње (Qsr) и стогодишње велике воде - Q 1% реке 

Штире. 

 



 

 

 

 

 

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка. 

 

 

Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново 

административну таксу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

 

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од 

дана пријема закључка, преко овог Одељења. 

 

 

 

 

 

ОБРАДИО  

 

Катарина Радаљац, маст.инж.арх.  

 

 

 
               ШЕФ ОДСЕКА                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                          Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 



 

 


